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UCAPAN SELAMAT DATANG  
PL  Salam dalam kasih Kristus, 

  Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah 
di Hari Minggu Adven Ketiga. Nama Adven diambil dari kata Latin 

Adventus yang artinya adalah Kedatangan.  
  Dalam masa Adven umat Kristen menyiapkan diri untuk menyambut 

Natal dan memperingati kelahiran dan kedatangan Yesus yang kedua 

kalinya pada akhir zaman. 
  Marilah, dalam memasuki masa adven ketiga, kita menyatakan 

ungkapan sukacita dengan ucapan kepada sesama anggota keluarga 
dan mengucapkan “damai sejahtera bagimu”. 

---Hening sejenak--- 
  Dalam Ibadah hari minggu adven ketiga ini akan dilayankan juga 

sakramen perjamuan kudus akhir tahun. 

  Pemberita firman dan pelayan sakramen perjamuan kudus pada ibadah 
ini dilayankan oleh Pdt. Margaretha Sihombing-Selanno. 

 
UNGKAPAN SITUASI  

PL Adventus  merupakan  masa  penyadaran  diri  dan  pertobatan.   

Manusia yang  jatuh  ke  dalam  dosa  mengharapkan  perjanjian    
Allah    tentang  datangnya  Yesus  Kristus  sebagai  Juruselamat.  

Adventus  juga  bersifat eskatologis yang menunjuk kepada kedatangan 
Kristus kembali. Ketiga lilin yang akan kita nyalakan menggambarkan 

sukacita yang besar menyambut kedatanganNya. Ya, Dia datang segera, 
oleh karena itu bersukacitalah… 

 
 Jemaat Menyanyi GB 127 : 3 “SATU LILIN KITA NYALAKAN” 

3.  Tiga lilin kita nyalakan 

  kar'na kita pun mendengar: 
  Jurus'lamat segera datang 

  dan membawa damai besar! 
 
AJAKAN BERIBADAH 

PL :  Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita datang berbakti pada saat ini oleh 
karenanya mari kita mempersiapkan hati dan pikiran, agar ibadah ini 

dapat berlangsung dengan hati yang penuh pujian dan rasa syukur 

kepada Tuhan kita Yesus Kristus. 
Marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di tengah 

persekutuan kita, serta mengangkat pujian untuk menyambut 
Tuhan…. 
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MENGHADAP TUHAN †   
Jemaat Menyanyi : KJ 81 : 1 & 3 “O, DATANGLAH, IMANUEL” 

la = e 2 Ketuk 

1.  O, datanglah, Imanuel, tebus umatMu Israel 

yang dalam berkeluh kesah menantikan Penolongnya. 

Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Imanuel! 

 

3.    O Surya Pagi, datanglah dan jiwa kami hiburlah; 

       halaukanlah gelap seram bayangan maut yang kejam. 

       Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Imanuel! 

 

VOTUM 

PF Marilah kita tahbiskan Ibadah Hari Minggu Adven Ketiga ini, dengan 
pengakuan bahwa : 
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan 
bumi. (Mazmur 124 : 8) 

 

J       GB 402a  AMIN 

          
 

NAS PEMBIMBING  
PF  Nas pembimbing yang melandasi pemberitaan firman Tuhan hari 

ini adalah : 
“Bersorak-soraklah bagi TUHAN, hai seluruh bumi, 

bergembiralah, bersorak-soraklah dan bermazmurlah! “  
(MAZMUR 98 : 4)  

 

SALAM  
PF Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan 

Yesus Kristus, menyertai kamu. (I Kor. 1 : 3)  
 

J       DAN MENYERTAIMU JUGA 
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Jemaat Menyanyi : GB 44 : 1 “ MENGALIR DALAM HATIKU” 

 
DOA HARI INI   
PL Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam Surga, terima kasih 

untuk anugerah pagi yang indah kepada kami.  
Betapa senangnya hati kami mengetahui bahwa hari ini kami masih 

diberikan nafas kehidupan, untuk menghirup udara segar dan 
mengagumi alam ciptaan-Mu, serta berkarya di dunia ini. Setiap detik 

yang Kau berikan sangatlah berharga, karena tak akan terulang 

kembali. 
Oleh karenanya kami ingin gunakan setiap waktu kami dengan baik. 

Kami mohon hikmat bijaksana dariMu Tuhan untuk melalui hari ini 
dengan bijak dan memberikan manfaat bagi sesama kami. Di dalam 

nama Tuhan Yesus, kami sudah diberkati, Haleluya, Amin. 
 
Jemaat Menyanyi :  PKJ 37 : 1 “BILA KURENUNG DOSAKU” 
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PEMBERITAAN FIRMAN 
 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 

PF : ………… 

PEMBACAAN ALKITAB 

PF Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan yang 

dibacakan dari Alkitab : “MARANATHA” 
 
 
J       Jemaat Menyanyi :  GB 398a “MARANATHA” 
 

        
 

 

PL Firman Tuhan hari ini terdapat dalam Surat YESAYA 35 : 1 - 10 

yang menyatakan ….. Demikianlah Firman Tuhan  
 

PF  Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaanNya menetap di 

antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. 

 

J       Jemaat Menyanyi : GB 392A  KEPADAMU PUJI-PUJIAN 

  Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan 

  Bapa, Put'ra, dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi. 
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KHOTBAH   
Saat teduh untuk menghayati Firman Tuhan 

 
~~ SAKRAMEN PERJAMUAN KUDUS ~~ 

 
PENETAPAN PERJAMUAN 

(Oleh PF dari Meja Perjamuan)  
 
PF : Dengarlah Penetapan Perjamuan Kudus sebagaimana tertulis dalam  
          I Korintus 11:23-29   yang menyatakan … 

PENJELASAN 
PF : Perjamuan Kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita. Bahwa setiap orang 

yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan 
sebagai warga sidi jemaat wajib hadir mengikuti Perjamuan Kudus. Bahwa roti 
dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah 
diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan 
Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaan-
Nya. Melalui Perjamuan Kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di 
dalam kematian dan kebangkitan-Nya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan 
Yesus dengan murid pada Perjamuan Malam terakhir terus berlangsung sampai 
penggenapannya didalam Kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk 
bersama Kristus di perjamuan-Nya.  

  Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui 
Perjamuan Kudus ini, sesungguhnya hendak mengingatkan kita kembali pada 
hidup baru, yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa 
kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah 
hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus, sebagai Sang Penebus dan 
Juruselamat dunia melalui kata dan perbuatan. 

DOA SYUKUR AGUNG 
PF : Mari berdoa : 
  Ya Bapa Mahakudus, Pencipta dan Raja semesta. Kami bersyukur dan 

memuliakan namaMu, sebab kami percaya bahwa Roti dan Anggur dalam cawan 
ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus.  

  Melalui Roti dan Anggur dalam cawan ini, Engkau mempersatukan kami dengan 
Yesus Kristus, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal 
untuk memaklumkan KerajaanMu dan kebesaran pengasihanMu bagi dunia ini, 
dan menjadikan kami milikMu.  

  Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, menegakkan yang tertunduk, 
memulihkan hati yang hancur. Engkau menghibur yang berduka, membebaskan 

yang tertindas dan menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian 
bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hambaMu, malaikat 
dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir serta seluruh GerejaMu di segala 
waktu dan tempat dan di sorga, kami memuji dan memuliakan namaMu dalam 
madah kebesaran yang tiada hentinya. 
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PL/U: Kudus, kudus, kuduslah, Tuhan Yang Mahakuasa, yang sudah ada dan yang ada 
dan yang akan datang. 

PF : Kami memuji namaMu, ya Bapa, karena pemberianMu yang paling utama, 

AnakMu, Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan 
kami dari cengkeraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami 
tak bernoda di hadapanMu.  

  Utuslah Roh KudusMu mendiami hati kami, agar kami yang menerima Roti dan 
Anggur dalam cawan ini, benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia 
yang saling mengasihi dan melayani menurut teladanNya serta membawa damai 
sejahteraMu kepada segala mahkluk. Sama seperti bahan baku roti dan anggur 
ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu, 
maka kumpulkanlah kami umatMu dari Timur dan Barat dan dari Utara dan 
Selatan dalam Kerajaan AnakMu, Yesus Mesias, Tuhan dan Juruselamat, yang 
telah mengajarkan kami berdoa: 

PF+U: Bapa kami diakhiri oleh seluruh jemaat menyanyi Doxologi  GB 389B 

KARNA ENGKAULAH 

           

PENGAKUAN IMAN  : 
PF : Sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan 

Yesus, marilah berdiri… untuk mengaku iman menurut Pengakuan Iman Nicea 
Konstantinopel. 

  Dengan hati dan mulut, masing-masing berkata : 

PF+U:     Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Mahakuasa, Pencipta langit dan 
bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. 

  Dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, 
  yang lahir dari Sang  Bapa  sebelum ada segala zaman, 
  Allah dari Allah, Terang dari Terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, 

  diperanakkan, bukan dibuat, sehakekat dengan Sang Bapa, 
  yang dengan perantaraanNya segala sesuatu dibuat; 
  yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, 
  dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak dara Maria dan menjadi  

manusia; 

  yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita 
dan dikuburkan; yang bangkit pada hari ketiga, sesuai dengan isi Kitab-
kitab, dan naik ke sorga; yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan 
datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan 
yang mati; yang kerajaanNya takkan berakhir. 

  Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, 
yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang 
Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan 
perantaraan para nabi. 
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  Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli, 
  Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. 
  Aku menantikan kebangkitan orang mati 

  dan kehidupan di zaman yang akan datang.  

             
                                                        Duduk   

PENGARAHAN HATI 
PF : Supaya kita terpelihara dengan Roti Sorgawi, yakni Yesus Kristus, janganlah hati 

dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini; tetapi marilah 
kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan 
Juruselamat kita. 

PF : Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. 
PL/U : Damai sejahtera bagimu (sambil bersalam-salaman) 
 

           (Umat/Keluarga duduk)  
 
JAMUAN 
  (PF mengangkat Roti)  
PF :   Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. 
      Ambillah... (Roti diedarkan, yang sudah mendapat dipersilahkan duduk) 
      Makanlah...(Makan bersama-sama) 
     Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-    
         pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita. 

PF       (mengundang anggota sidi jemaat yang akan mengikuti Perjamuan Kudus utk      
           berdiri) 

     (PF Mengangkat Cawan) 
PF : Cawan minuman ini yang dipakai untuk mengucap syukur adalah    persekutuan 

dengan darah Kristus. 
   Ambillah... (Anggur diedarkan, yang sudah mendapat dipersilahkan duduk) 
   Minumlah...(Minum bersama-sama) 

Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan  
untuk pengampunan dosa dan keselamatan kita.   

Mengakhiri Perjamuan (Filipi 4:7)  

PF :  Umat Tuhan, terimalah berkat :  
   “Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan 

memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.”  
U : KJ 476a A…min.  
 

       JAWABAN UMAT 

 
Jemaat Menyanyi : KJ 84 : 1 “YA YESUS, DIKAU KURINDUKAN” 

do = g 3 Ketuk 

Ya Yesus, Dikau kurindukan, lipurkan lara batinku; 

Seluruh hatiku terbuka menyambut kedatanganMu. 
Bahagia, Terang sorgawi, Engkau Harapan dunia: 
terbitlah, Surya Mahakasih, dan jiwaku terangilah! 
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DOA SYAFAAT 

 
AJAKAN PERSEMBAHAN  
PL  Jemaat Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan 

memberi persembahan bagiNya.  

 
Ingatlah pesan Alkitab yang berbunyi : “Muliakanlah TUHAN dengan 
hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka 
lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan 
bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya.” 
(Amsal 3 : 9-10) 
 

Persembahan ibadah, persembahan syukur perjamuan kudus, 

persembahan persepuluhan dan persembahan syukur dapat diberikan 
secara tunai ke kantor majelis jemaat atau presbiter di sektor 

pelayanan masing-masing atau melalui transfer bank, juga dapat 
melalui dompet digital(QRIS) yang tersedia. 

 
Tuhan memberkati saudara dan persembahan Saudara. 

 
Jemaat Menyanyi : GB 89 : 1 & 5 “DUNIA INI UNTUK KEMULIAAN TUHAN”” 

 
 
5. Persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin 

Kita perbuat apa dengannya? Amin. 
Amin, amin, amin, amin. 

Persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. 
 

DOA PERSEMBAHAN 

PL Marilah kita berdiri menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan 

dalam doa syukur : Ya Tuhan, kasihMu setinggi langit dan setiaMu 
sampai keawan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan 
kasihMu dan melimpah dengan berkatMu.  
Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini, ya Tuhan, 
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serta urapi  yang mengelola dan menggunakannya supaya sesuai 
kehendakMu dan untuk pekerjaan memuliakan namaMu. KepadaMu 
kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk 
selalu hidup di dalam kasihMu.  Amin. 

 
PENGUTUSAN  

 
WARTA JEMAAT  
 
AMANAT PENGUTUSAN 
  
PF Jemaat Tuhan mari berdiri Pulanglah dengan membawa damai 

sejahtera dari Firman Tuhan yang telah kamu dengar, bagikanlah 
sukacita beriman kepada semua orang, dan lakukanlah Firman Tuhan. 

 
Jemaat Menyanyi : GB 240 : 1 & 2 “KASIH TUHANKU SUNGGUHLAH AJAIB” 
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2. Bila kau pergi jauh maupun dekat, 

ingat Tuhan-Mu "kan menjagamu tetap. 
Meskipun berat jalan kau tempuh, 

Tuhanmu tetap "kan menuntun langkahmu Refr … 

 
BERKAT 
  
PF  Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-

Nya: 

TUHAN MEMBERKATI ENGKAU DAN MELINDUNGI ENGKAU;  
TUHAN MENYINARI ENGKAU DENGAN WAJAHNYA 

DAN MEMBERI ENGKAU KASIH KARUNIA 
TUHAN MENGHADAPKAN WAJAHNYA KEPADAMU 

DAN MEMBERI ENGKAU DAMAI SEJAHTERA. 
 

 

J Jemaat Menyanyi : KJ 478C  “AMIN, AMIN, AMIN” 
              

               
 
 
 
 

~ SAAT TEDUH ~ 
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Persembahan ibadah, persembahan syukur perjamuan kudus, persembahan 

persepuluhan dan persembahan syukur juga dapat melalui dompet 
digital(QRIS) yang tersedia dibawah ini. 

 

 
 
 
 


